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 چکیده

 ،هیای آبخییز  برآورد و تجزیه و تحلیل میزان فرسایش خاک جهت حفاظت از منابع طبیعیی و محییز زیسیت در حیوزه     با توجه به اهمیت
هیای مکیانی و زمیانی    است که دارای اهداف و مقیاس شدهرفت خاک ارائه زیادی جهت برآورد کمی و کیفی هدر های نوینها و روشمدل

حوزه آبخییز ایرییل در   زیه و تحلیل میزان فرسایش خاک در در تج SEIMکاربرد مدل  . در این تحقیق تالش شده است تاهستندمتفاوتی 
تهیه و سیس    GISهای شیب و جهت و ارتفاع و کاربری اراضی در محیز استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور ابتدا، الیه

کیه   32مقیدار   بیا  6ترتیب برای زیرحوضه حداکثر مقادیر شاخص خاک به حداقل و نقشه واحد ارزیابی مدل تهیه شد. هاالیهبا تلفیق این 
با مقیدار   1باشد. در این راستا زیرحوضه می 24/0پذیری و ضریب فرسایش 48با مقدار  8و زیرحوضه  16/0پذیری دارای ضریب فرسایش

اسیت. حیداکثر و حیداقل مقیدار شیاخص شییب در       ترین مقدار شاخص بارنیدگی  کم 35/0با مقدار  6ترین و زیرحوضه دارای بیش 53/0
در باشید. تیرین مقیدار میی   دارای کیم  5و  4های شاخص پوشش و زیرحوضه ترین مقداربیش 1شد. زیرحوضه  برآورد 7و  2های زیرحوضه

تواند در کنترل که می هستند SEIMبر اساس ارزیابی انجام شده توسز مدل ترین مقدار فرسایش بیشدارای  1و  2های مجموع، زیرحوزه
 مات مدیریتی باشند. فرسایش و تخریب اراضی در اولویت اقدا

 شاخص پوشش گیاهی، شاخص کاربری اراضی، هدررفت خاک تخریب زمین، کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
های یکی از چالش عنوانبهرود شمار میترین عناصر منابع طبیعی بهز مهمکه خاک یکی افرآیند فرسایش با توجه به این امروزه

توسز آب  فرسایش خاک یک فرآیند طبیعی تخریب خاک است که عمدتاًاست.  قرار گرفتهتوجه مورد  21جدی بشر در قرن 

را به  محیطی زیست و اقتصادی نامطلوب اثراتدهد و و باد هر ساله مقدار قابل توجهی از تلفات خاک را به خود اختصاص می

های مختلف ریت سرزمین در مقیاسبار ناشی از عدم توجه به کاربری صحیح اراضی و سوء مدیزیانآثار  (.7و  6) دنبال دارد

شود که دست میگذاری در پایینرفت منابع ارزشمند خاک در باالدست و رسوبی و زمانی، منجر به فرسایش و هدرمکان

 مواد رفتن دست به از توانخاک می فرسایش از از جمله مشکالت ناشی (.11سالمت سرزمین را به خطر خواهد انداخت )

ن مقدار و پتانسیل برآورد و بررسی قابل اطمینا (.6)اشاره کرد  خاک وریبهره کاهش و محصول تولید کاهش خاک، مغذی

چنین افزایش آگاهی عمومی از عواقب علت افزایش روزافزون نیاز بشر به منابع خاک جهت تولید غذا و همتخریب خاک به

برای مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی، برآورد  ،رواز این (.7و  4روز در حال توسعه است )ب و فرسایش خاک روز به تخری

های مختلفی برای ارزیابی فرسایش خاک المللی از روشهای بینبرخوردار است که در پژوهش باالییفرسایش خاک از اهمیت 

در دسترس بودن اطالعات در رابطه با حمل و انتقال رسوب و مواد مغذی از حوزه آبخیز و فرآیندهای استفاده شده است. 

بر همین اساس با توجه به (. 9مورد نیاز است )باشد که جهت مدیریت حوزه آبخیز دهنده آن از جمله ضروریاتی میفرسایش

دلیل بر و دشوار است و بهبر، زمانهزینههای تجربی در رابطه با فرسایش خاک در یک سطح گسترده آوری دادهکه جمعاین

دامات و های سنتی، اقگیری فرسایش نقطه به نقطه ناشی از تغییرپذیری مکانی و زمانی گسترده با روشدشوار بودن اندازه

بینی تسهیل و های پیشفرسایش توسز مدل مدیریت تخمینمفید، برای  اصالحی اقدامات توسعه و شناسایی طریق ها ازتالش

 به زمین حساسیت زمانی و مکانی هایجنبه بتوانند که شود تهیه هاییمدل است ضروری رو،این از (.7)بهبود یافته است 

در توسعه  1GISهای اخیر کاربرد (. در سال1های کاربر را تامین کنند )برگیرند، و قادر باشند تا خواسته در را فرسایش

 و تجزیه برای کارآمد تواند ابزاری مهم وهای فرسایش و رسوب مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است که میمدل

در  .(10و  3باشد ) مدل دامنه یک در هانقشه ارائه و یابیدرون هایکسلپی پارامترها، وزن تعیین پارامترها، و انتخاب تحلیل

 فرسایش برآورد تا شودمی باعث (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم و 2(RS)دور  راه از سنجش ها،مدل از این راستا استفاده

محققان در سراسر  (.14و  13)باشد  پذیرامکان تربزرگ مناطق در بهتر دقت و منطقی هایهزینه با آن مکانی توزیع و خاک

دهنده نیاز اند که این نشانبینی فرسایش خاک استفاده کردههای خود از ابزارهای مختلفی برای پیشپروژه جهان در بسیاری از

 3(SEIMدل )بینی فرسایش خاک با استفاده از مکالرستاقی و همکاران با هدف پیشمثال  عنوانبهاساسی این موضوع است. 

شناسی، شیب، جهت و ارتفاع در های اطالعاتی سنگرودخانه هراز در استان مازندران، با تلفیق الیه-در حوزه آبخیز السم

کارگیری مدل در واحدهای کاری  ها نقشه واحد ارزیابی مدل را تهیه و با بهمحیز سامانه اطالعات جغرافیایی و تلفیق این الیه

( 2002چین ) چنین سو(. هم2تن در هکتار است ) 67/2فرسایش خاک در حوضه مورد نظر  به این نتیجه رسیدند که میزان

های ورودی 4(PSIACگانه روش )توانست از فاکتورهای نه SEIMدر بررسی و تجزیه و تحلیل پتانسیل فرسایش خاک به روش 

وضعیت طبیعی در تایوان گر این بود که که بیاندست آورد و یک نتیجه جامع از خاک را ارائه داد را برای تایوان به SEIMمدل 

 
1 - Geographic Information System 

2 - Remote Sensing 

3 - Soil Erosion Index Model  

4 - Pacific Southwest Inter-Agency Committee 
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ای پتانسیل ( در مطالعه2019فن و همکاران )هانگاز طرفی دیگر  .(12) دارد نیاز تریبیش خاک و آب حفاظت بدتر است و به

های میدانی و مشاهدات زمینی بر اساس معادله جهانی از دست ای، نمونهفرسایش خاک در چین را با تلفیق تصاویر ماهواره

 سالتن در هکتار در  44/1بندی کردند که نتایج نشان داد متوسز فرسایش در چین سازی و پهنهمدل 1(RUSLE)رفت خاک 

درصد قلمرو چین تحت تاثیر فرسایش  60تن در هکتار در سال است که بیش از  1/0است و میانگین فرسایش بالقوه کمتر از 

مدت در  ریزی درازمطالعه کمی و کیفی فرسایش جهت برنامههای اخیر ق با توجه به پیشینه(. لذا در این تحقی5خاک است )

دلیل موقعیت مناسب از نظر توسعه گردشگری در مجاورت سد ضروری است. حوزه آبخیز ایریل بههای آبخیز امری حوزه

های مجاور اراضی کشاورزی، دارای وضعیتی است که خطر فرسایش و تخریب اراضی در آن رو به سقزچی و نیز تخریب جنگل

ورد میزان فرسایش در حوزه آبخیز ایریل واقع در در برآ SEIMبنابراین تالش شده است تا کارایی و کاربرد مدل افزایش است. 

    .تان اردبیل مورد بررسی قرار گیرداس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 مواد و روش. 2
 منطقه مورد مطالعه

ی با منطقه حیران و در مختصات جغرافیایکیلومتر مربع واقع در منطقه هیر و بخشی از  88/84بخیز ایریل با مساحت حوزه آ

شمالی واقع  38˚ 16 ΄40΄΄تا   38˚ 09 ΄20΄΄شرقی و عرض جغرافیایی  48˚ 42 ΄40΄΄تا   48˚ 33 ΄45΄΄طول جغرافیایی 

 سطح از متر 2367 ارتفاع حداکثر و متر 1400 ارتفاع حداقل و کیلومتر 125/62 برابر مطالعه مورد حوزه محیزشده است. 

ای و فرسایش است که شامل فرسایش آبراهه مشهود کامالً عمده طور به فرسایش نوع دو منطقه چنین درهم .باشدمی دریا

متر میانگین بارندگی میلی 332باشد. حوزه آبخیز ایریل دارای منطقه اغلب دارای بافت شنی لومی و شنی می .است سطحی

 باشد.ساالنه می

 
 

1- Revised Universal Soil Loss Equation  
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 در ایران و استان اردبیل موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

وجود  حوضه این در زیر سازند دو ه،شد ک مشخص ایریل( آبخیز یمطالعه )حوزه مورد منطقه شناسیزمین نقشه به توجه با 

های آبرفتی جوان با ها و پادگانهسازند مخروط افکنهو  EP اختصاری عالمت آندزیت با که شامل سازندهای مگاپورفیردارد 

 است.تشکیل داده های آذرین و آبرفتی سنگرا شناسی حوزه آبخیز ایریل تر زمینباشد. بیشمی Qt2عالمت اختصاری 

 

 تحقیقروش 

 SEIM معرفی مدل

میدل مطیابق    ایین  .اسیت  زمیین  کیاربری  و باد شیب، گیاهی، پوشش بارندگی، خاک، هایویژگی از تابعی زمین سطح فرسایش

 (SEIM) خیاک  فرسیایش  شاخص مدل ساخت برای مرجع عنوانبه را پیچیده عوامل و بنا نهاده شده است PSIAC مدل اصول

 و اراضیی  کیاربری  زمیین،  شرایز بارش، خاک، هایویژگی شامل خاک فرسایش بر موثر عوامل مدل، این در. است کرده خالصه

 داده نشیان  2 شیکل  در محاسبه پارامترهای مدل و شاخص نهایی فرسایش خیاک کلی از مراحل  نمودار شود.می گیاهی پوشش

 .است شده

 
 نمودار مدل شاخص فرسایش خاک -2شکل 

 

 Soil Property Index (KI) شاخص خصوصیات خاک

mK در معادله جهانی فرسایش خاک است کهپذیری خاک عامل فرسایش (USLE) از گردد و به خصوصیات خاک برمی

 .دست آمداک و نفوذپذیری خاک بهفاکتورهای درصد سیلت + ماسه ریز، درصد ماسه، درصد ماده آلی، ساختمان خ

(1) 𝐾𝐼 = 200 × 𝐾𝑚 

 

 شاخص خاک

(KI) 

 شاخص بارندگی 

(RI) 

 شاخص شیب

 (TI) 

 شاخص پوشش

 (CI) 

 شاخص کاربری اراضی

 (UI) 

 (SEIM) مدل شاخص فرسایش خاک

𝐴𝐼 = 𝐾𝐼 + 𝑅𝐼 + 𝑇𝐼 + 𝐶𝐼 + 𝑈𝐼 
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 (Km) پذیری خاکویشمایر و اسمیت جهت استخراج فرسایشنموگراف  -3شکل

 Rainfall Index( RI)شاخص فرسایندگی باران 

 .استفاده شد 2باران از رابطه دست آوردن مقدار شاخص فرسایندگی به منظور به

(2)  
𝑅𝐼 = 𝑅𝑠 ×

𝑅

50
 

جهت  باشد.می مترمیلیبارندگی ساالنه برحسب  Rمتر و انحراف معیار بارندگی ماهانه بر حسب میلی sRدر رابطه فوق 

 های واقع در منطقه مورد مطالعه و اطراف آن استفاده شده است.سنجی ایستگاههای باراناستخراج این شاخص از داده

 

 Slope Index( TI) شاخص شیب

توپوگرافی  های مخصوص به خود است اما در مطالعات فیزیوگرافی ومحدودیت هر چند کلیه پارامترهای فیزیکی دارای اثرات و

زیرا این  ،د وضعیت شیب حوزه استباشقابل بحث می اهمیت خاص و یگیری نهایی مطالعات آبخیزداری داراچه در تصمیمنآ

که  3مقدار شاخص شیب با استفاده از معادله . های کشاورزی استقابلیت توسعه فعالیت رین عوامل تخریب وتعامل از مهم

تهیه شده بود،  GIS. برای این منظور با استفاده از نقشه شیبی که در محیز شوده میمربوط به فاکتور شیب است محاسب

 .دست آمدبه TIقرار داده و مقدار  3و سس  مقدار آن در رابطه شد شیب متوسز هر واحد کاری به درصد محاسبه 

(3) 𝑇𝐼 = 10 × 𝑆 

 

 CI Cover Index)) شاخص پوشش
برای هر واحد کاری مشخص  CI( شاخص 2003بر اساس جدول ارائه شده در تحقیق سوچین ) برای ارزیابی شاخص پوشش

  .شد
(.2200)سوچین و همکاران،  های اراضیمقدار شاخص پوشش در انواع پوشش -1جدول   

 دامنه
 شاخص پوشش

(CI) 

 شاخص پوشش دامنه کاربری اراضی نوع پوشش اراضی

(CI) 

ع پوشش اراضینو اراضیکاربری    

 شالیزار 5 

 

 

 

1 

 سوزنی برگ 1

زارچمن 6  جنگل  پهن برگ 1 

 بامبو 1 آناناس 8 5-13

 کشاورزی بادام زمینی 11 

 مرتع 1 1
 

 مرتع

 ذرت 11 

 

 

 13 
جاتسیفی  

 

  سطوح بتنی 1 

 سطوح سنگفرش 1 1
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 موز 5

 1  باغ
 ساختمان

 
 چای 6 غیرکشاورزی

 پرتغال 6  گورستان 1 

  باغ 8   اراضی رها شده 20 20
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آبی بدنه 1 1    8 

 

 Land Use Index( UI)شاخص کاربری اراضی 

ی تهیه شده است مقدار کاربری اراض 1998کاران در سال که توسز چن و هم 2جدول  از استفاده با UIمقدار  رآوردبرای ب

 .برای هر واحد کاری محاسبه شد

بر اساس نوع استفاده از زمین شاخص کاربری اراضی مقادیر -2جدول   

 شاخص کاربری اراضی

(UI) 

 شاخص کاربری اراضی نوع کاربری اراضی

(UI) 

 نوع کاربری اراضی

کم شیب باتوسعه در اراضی  3  جنگل 1 

 مرتع 1 توسعه در اراضی با شیب متوسز 9~7

 کشاورزی 2 توسعه در اراضی با شیب زیاد 20~19

 اراضی بایر 7~6 وقوع زمین لغزش و رانش زمین 20

 

 Soil Erosion Index( AI) شاخص فرسایش خاک
 فرسایششاخص مقدار  (4) فاده از رابطهتبا اس درنهایت .آورد دستبه( 3) -( 1) رابطه با توانمی را عامل هر شاخص مقادیر

 محاسبه شد.برای هر واحد کاری  (SEIM) خاک

(4) 𝐴𝐼 = 𝑅𝐼 + 𝐾𝐼 + 𝑇𝐼 + 𝐶𝐼 + 𝑈𝐼 

 در ادامه مقادیر شاخص فرسایش خاک در هر زیرحوضه محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت.

 

 و بحث نتایج

دلیل واقع ه مورد مطالعه بهضمراتع واقع در این حوها آمده است. ها در هر یک از زیرحوضهنتایج برآورد شاخص 4در جدول 

های علت وجود گونهها بهروستا مورد چرای مفرط واقع شده است. با توجه به عالئم مشخص کننده گرایششدن در حریم چند 

از سوی دیگر سطوح پوششی متوسز تا خوب خاک، و  Astragalus.Spهای خارداری مانند و گونه Euphorbia.Spمرتعی مانند 

حداقل و حداکثر مقادیر شاخص خاک  باشد.مثبت می وضعیت منطقه ثابت بوده و گرایش به سمت قهقرا ندارد و گرایش

و ضریب  48با مقدار  8و زیرحوضه  16/0پذیری که دارای ضریب فرسایش 32مقدار  با 6ترتیب برای زیرحوضه به

ترین کم 35/0با مقدار  6ترین و زیرحوضه دارای بیش 53/0با مقدار  1در این راستا زیرحوضه باشد. می 24/0پذیری فرسایش

 1زیرحوضه  شد. برآورد 7و  2های مقدار شاخص بارندگی را دارا است. حداکثر و حداقل مقدار شاخص شیب در زیرحوضه

  باشد.ترین مقدار میدارای کم 5و  4های شاخص پوشش و زیرحوضه ترین مقداربیش

 های آبخیز ایریلدر زیرحوزه SEIMبرآورد پارامترهای مختلف مدل  -4جدول

 شاخص     

 زیرحوضه
 شاخص خاک

KI 
 مقدار

k 

شاخص 

 RI  بارندگی

شاخص 

 TI شیب 
 شیب

شاخص 

 CI پوشش

شاخص کاربری 

 UI اراضی

شاخص فرسایش 

 AIخاک 

1 40 20/0  53/0  5/115  55/11  24 25/1 28/181  

2 40 20/0  49/0  4/129  94/12  23 11/2 00/195  

3 38 19/0  44/0 5/66  65/6  17 55/1 49/123  

4 36 18/0  43/0  6/120  06/12  3 07/1 10/161  
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5 34 17/0  40/0  6/104  46/10  3 03/1 03/143  

6 32 16/0  35/0  1/97  71/9  15 02/1 47/145  

7 44 22/0  39/0  4/43  34/4  23 81/1 60/112  

8 48 24/0  46/0  7/88  87/8  23 17/1 33/161  

 

 
 های آبخیز ایریل مقادیر شاخص فرسایش خاک در زیرحوزه -4شکل 

 

 نتیجه گیری

شاخص  5این تحقیق در کند. تحلیل می حوزه آبخیزدر  SEIM مدل شاخص 5این تحقیق پتانسیل فرسایش خاک را بر اساس 

یکی از عوامل طبیعی است که شامل شاخص خاک، شاخص بارندگی و شاخص شیب ، شودمیبه دو نوع تقسیم   SEIMمدل

دارای  8زیرحوضه  .است کاربری اراضیاست که شامل شاخص پوشش و شاخص  ساختگیاست و یکی دیگر از عوامل 

شاخص  تر است،ها بیشزیرحوضه مقدار شاخص خاک نسبت به دیگر زیرحوضه زیرا در این، ترین مقدار فرسایش استبیش

شود در نتیجه میزان رواناب ب میآپذیری شیب زیاد باعث کاهش نفوذ رابطه مستقیمی دارد. USLEدر مدل  Kخاک با مقدار 

شدت تخریب  هدر این منطقه مراتع بدارد.  تری قرارخطر فرسایش بیشدر  2، زیرحوضه باتوجه به این ،ابدیحوزه افزایش می

با توان میلذا باشد صورت مرتع میهکه پوشش غالب منطقه بتوجه به این با .حال افزایش است های مهاجم دریافته و گونه

اقدام  سیل و فرسایش کاهش و مراتع اکولوژیک توان افزایش هدف با حوضه مراتع از دام خروج و ورود کنترلعملیاتی شامل 

بندی اقدامات مدیریت تواند مبنایی برای اولویتمی SEIM(. در مجموع مقادیر شاخص فرسایش خاک بر اساس 12و 2)نمود 

اراضی و نیز جلوگیری از توسعه فرسایش باشد. روش مورد اشاره امکان ارائه یک ارزیابی سریع از مقدار فرسایش در هر 

های ثبت شده ر گرفته شده است استفاده از دادهموثر در فرسایش در نظاصلی  هاینماید که در آن الیهفراهم میزیرحوضه را 

هایی با شدت باالی فرسایش مورد در تعیین زیرحوضه SEIMتواند برای ارزیابی نتایج روش های آبخیز میرسوب در حوزه

 استفاده قرار گیرد.

 

 منابع



 

8 

 

 .107-126انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی. آبخیزداری و حفاظت خاک. 1390اسمعلی، ا و عبداللهی، س.  -1

در حوزه  SEIMبینی فرسایش خاک با استفاده از مدل . پیش1388کالرستاقی، ع.ا.، موسوی، س.ق و رضایی پاشا، م.  -2

 .5رودخانه هراز. مدیریت پایدار بالیای طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، -آبخیز السم

3- Chung, C.F., Fabbri, A.G. 2003. Validation of spatial prediction models for landslide hazard 

mapping. natural hazards. 30, 451-472. 

4- El-Swaify, S.A. 1994. State of the art for assessing soil and water conservation needs and 

technologies. In: Napier TL, Comboni SM, and El-Swaify SA (eds). Adopting conservation on the 

farm. An international perspectives on the socioeconomics of soil and water conservation. Soil and 
Water Conservation Society, Ankeny, IA, 13–27. 
5- Hong-fen, T., Jie, H.,Yue, Zh., Lian-qing, Zh., Zhou,Sh. 2019. Modelling and mapping soil 

erosion potential in China. Journal of Integrative Agriculture, 18(2): 251–264. 

6- Kouli, M., Kalisperi, D., Soupios, P., Vallianatos, F. 2011. Modeling soil erosion processes in 

watersheds and the relation between soil loss with geomorphic and chemical parameters. 

7- Lal, R. 1994. Soil erosion research methods. Soil and Water Conservation Society, 1–9. 

8- Lufafa, A., Tenywa, M.M., Isabirye, M., Majaliwa, M.J.G., Woomer, P.L. 2003. Prediction of 

soil erosion in a lake Victoria basin catchment using GIS based Universal Soil Loss mode. 

Agricultural Systems, 76 (3): 883–894. 

9- Merritt, W., Letcher, R.A., Jakeman, A.J. 2003. A review of erosion and sediment transport 

models. Environmental Modelling & Software, 18, 761-799. 

10- Millward, A.A., Mersey J.E. 1999. Adapting the RUSLE to model soil erosion potential in a 

mountainous tropical watershed. Catena 38, 109–129. 

11- Ouyang, W., Hao, F., Skidmore, A.K., Toxopeus, A.G. 2010. Soil erosion and sediment yield and 

their relationships with vegetation cover in upper stream of the Yellow River. Science of the Total 

Environment, 409, 396-403. 

12- Suchin, C., Chunhung, W. 2002. The Analysis of the soil erosion potential by using SEIM in 
Taiwan. ISCO Conference. 

13- Van-Westen, C.J. 2000. The modelling of landslide hazards using GIS. Surv Geophys. 21, 241–

255. 

14- Wang, J. 2003. Land degradation and ecological rehabilitation in karst areas of Guizhou province, 

southwestern China. Advance in Earth Sciences 3, 447–453. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=11807312362360724280&btnI=1&hl=es
https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=11807312362360724280&btnI=1&hl=es


 

9 

 

Soil erosion analysis using SEIM model in the iril sub-watersheds, 

Ardabil province 
Shirin Zareie

 

M.Sc. Student, Watershed Management Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 

Iran 

Shirinzareie18@gmail.com 

 

Elnaz Ghabelnezam 

M.Sc. Student, Watershed Management Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 

Iran 

elnaz.gabelnezam@gmil.com 

 

Raoof Mostafazadeh* 

Assistant Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural 

Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Iran 

Corresponding Author: raoofmostafazadeh@uma.ac.ir 

 
Abstract  

 

Due to the importance of soil erosion estimation and analysis in protection of natural 

resources and the environment in watersheds, many new methods have been proposed for 

quantitative and qualitative estimation of soil loss in different spatial and temporal scales. In 

this study, the application of the SEIM model to the analysis of soil erosion in the Iril 

watershed in Ardabil province is investigated. For this purpose, first, slope, aspect, elevation 

and land use layers were prepared in GIS environment and then these layers was integrated to 

prepare the erosion index values in each sub-watershed. The minimum and maximum values 

of soil index were 32 and 48 for 6 and 8 sub-watersheds, respectively. The values of erosivity 

factor were 0.16 and 0.24, respectively. In this regard, the amount of rainfall index were 0.53 

and 0.35 in 1 and 6 sub-watersheds, respectively. The maximum and minimum slope index 

values were estimated in sub-basins 2 and 7. Sub-basin 1 had the highest coverage index and 

sub-bases 4 and 5 had the lowest values. In conclusion, the 2 and 1 sub-watersheds had the 

highest erosion index values through applying SEIM model, which can be considered as a 

priority in erosion and land degradation control by management measures. 
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